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Friday November 5, 2021
Dear parents and guardians,
Thank you so much for your efforts and hard work this week, adjusting to online learning,
managing schedules, and supporting your children with their assignments. We would like to take
a moment to review with you the appropriate behaviors we expect to see from all our Phoenix
Flames. These behaviors help us ensure that students treat teachers and their peers
respectfully, and that we provide a safe learning environment whether on campus or online.
These behavior expectations mirror the same expectations we have for students while on
campus (please see our Student Handbook) and they include:
1. Students wear uniforms to live meetings
2. Students turn cameras on for live meetings, if attending the meeting. Attendance for live
meetings is optional. Students may be counted as present for the school day as long as
they communicate with their teachers/TAs in some method and attempt to complete their
classwork for the day.
3. During live meetings, students speak when called on by the teacher
4. When chatting online with friends and peers, students are respectful in how they
communicate.
If at any time your student is not able to fulfill these expectations we kindly ask that you, their
parent or guardian, contact the homeroom TA to explain the issue. We will try our best to work
with your family’s situation while online and hope to have another successful week of online
learning next week.
Thank you for your continued support of our educational program!
Sincerely,
ACIS Administration Team
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2021年11月5日，周五
尊敬的家长及监护人：
非常感谢您本周的努力和辛勤工作，调整在线学习，管理日程安排，并支持您的孩子完成作
业。我们想花点时间与您一起回顾一下，我们希望从教学中看到的规范行为。这些行为有助于我
们确保学生尊重老师和他们的同龄人，并确保我们提供一个安全的学习环境，无论是在校园还是
在网上。这些行为期望反映了我们在校园对学生的相同期望（请参阅我们的学生手册），包括：
1.学生们穿着校服参加在线网课；
2.如果参加在线网课，请学生务必打开网课的摄像头，确保出席。在线网课是可选择性参与的，需
要学生以某种方式与老师/助教交流，并能够完成当天的课堂作业，他们就被视为出席学生；
3.在现场网课期间，学生在老师的要求下应该发言；
4.当与朋友和同学在线聊天时，学生们注意交流时使用礼貌用语。
当学生们在任何时候不能满足这些条件的时，我们恳请您，孩子的家长或监护人，联系学校助
教解释问题的所在。我们将尽最大努力处理您的家庭在线情况，并希望下周又是一个成功的在线
学习周。
感谢您对我们教育计划的持续支持！

真挚的，
美中行政团队
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วันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564

เรี ยน ผูป
้ กครองทุกทา่ น

ทางโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขอขอบพระคุณส ำหรับความร่วมมือของทา่ นผูป
้ กครองในการ
้ ้ โรงเรี ยนมีความประสงคท
สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์ในสั ปดาหน
์ ้ี ทังนี
์ ่ีจะแจง้ ให้ทา่
่
นทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรี ยนตามความคาดหวังของโรงเรี ยน ซึงพฤติกรรมดังกลา่ วจะชว่ ยสร้างความมั่นใจ
้ ยน และครู ผูส
ไดว้ า่ นักเรี ยนจะมีความเคารพตอ่ เพื่อนร่วมชั นเรี
้ มการ
้ อน ในระหวา่ งที่โรงเรี ยนจัดสภาพแวดลอ
เรี ยนรู้ ท่ีมีความปลอดภัยเมื่อมีการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์หรื อเมื่อสามารถจัดการเรี ยนการสอนตาม
ปกติได้
พฤติกรรมดังตอ่ ไปนี้ เป็ นพฤติกรรมที่ทางโรงเรี ยนคาดหวังจากการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์
่ เติมในคูม
ึ ษารายละเอียดเพิม
ทา่ นสามารถศก
่ ือนักเรี ยน ซึ่งจะเหมือนกับพฤติกรรมที่คาดหวังเมื่อมีการเรี ยนการ
สอนตามปกติ
1. นักเรี ยนควรแตง่ กายในชุดนักเรี ยนเมื่อมีการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์
2. เมื่อมีการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์ นักเรี ยนควรเปิ ดกลอ
้ งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส ์
่
ซึงโรงเรี ยนไมไ่ ดบ
้ ั งคับให้นักเรี ยนเขา้ ร่วมการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์ และจะไมน
่ ั บวา่
่
นักเรี ยนขาดเรี ยน หากนักเรี ยนมีการติดตอ่ สือสารกับครู ผูส
้ อนหรื อครู ผูช้ ว่ ย (TA) และพยายาม
่
ท ำงานทีไดร้ ั บมอบหมายให้แลว้ เสร็จ
นักเรี ยนควรตอบค ำถามเมื่อครู ผูส
3. ในระหวา่ งที่มีการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์
้ อนตัง้
ถาม
4. นักเรี ยนควรแสดงความเคารพหรื อมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เมื่อมีการสนทนาออนไลน์กับเพื่อน
้ ยน
ร่วมชั นเรี
หากนักเรี ยนไมส
้ กครอง
่ ามารถปฏิบัติตามพฤติกรรมที่ทางโรงเรี ยนคาดหวังได้ ขอความกรุ ณาทา่ นผูป
โปรดติดตอ่ ครู ผูช้ ว่ ย (TA) เพื่ออธิบายปัญหาตา่ งๆ ทางโรงเรี ยนพยายามอยา่ งสุดความสามารถเพื่อให้ความ
ชว่ ยเหลือกับผูป
้ กครอง และครอบครัวในระหวา่ งที่มีการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์ในสั ปดาหห
์ น้า
โรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า
หลานของทา่ น

ไชนี ส

ขอขอบพระคุณที่ทา่ นผูป
้ กครองไวว้ างใจให้โรงเรี ยนดูแลบุตร

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ดว้ ยความเคารพอยา่ งสูง
ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส

